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1 Bevezető – az írás célja 

Az alábbi írás az OFI Kutatási és Elemzési Központja részére készült 

áttekintés, amelynek elsődleges célja, hogy a rendelkezésre álló munka-

dokumentumok, elemzések, tanulmányok, kiadványok és weboldalakon elhelyezett 

információk alapján bemutassa, hogy a TÁMOP 4.1.3 fejlesztési projekt első 

szakaszának zárása (2011 márciusa) óta mi történt – az alprojektként szerveződött 

fejlesztés – a képesítési keretrendszer és a validáció terén, illetve milyen módon 

történt a fejlesztési eredmények hasznosítása. Ugyancsak fontos cél, hogy az írás 

felvázolja, milyen nemzetközi kontextusba illeszkedik a hazai fejlesztés, illetve a 

téma iránt érdeklődőket informálja az eddigi eredmények elérhetőségéről. 

2 A validáció és a keretrendszer fejlesztésének szakmai tartalma és 

jelentősége 

A képesítési keretrendszer és a felsőoktatási validációs modell fejlesztését 

célzó munka a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3. számú, "A 

felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése" elnevezésű kiemelt projekt 

részeként szerveződött.
1
  

Képesítési keretrendszer 

A képesítési keretrendszer olyan eszköz, amely a képesítések osztályozására 

és fejlesztésére szolgál. Mint osztályozási eszköz (deskriptorok és szintek 

segítségével) horizontálisan és vertikálisan határozza mega különböző képesítések 

közötti kapcsolatokat. Képesítési keretrendszerek számos országban működnek, 

többféle formájuk is létezik (szektorális, nemzeti, nemzetközi, sőt a világ egyes 

térségeiben regionális keretrendszereket is létrehoztak). Az uniós kezdeményezés
2
 

célja egy olyan "fordítóeszköznek", vagy inkább közösen elfogadott  referenciának a 

                                                 

1
 A projekt egésze öt stratégiai jelentőségűként azonosított területen célozta meg a hazai felsőoktatási 

rendszer minőségi fejlesztését. A fejlesztés tárgya szakmai támogatás és szolgáltatások az 

intézményeknek, illetve a központi államigazgatás és a szakmai szervezetek számára. A projekt a 

keretrendszer és a validációs eljárás mellett (amely két témában az Oktatáskutató és  Fejlesztő Intézetet 

jelölték ki megvalósítóként), a Diplomás pályakövető rendszer(DPR), és az adattár alapú vezetői 

információs rendszer (AVIR) mellett informatikai szolgáltatások fejlesztését (IKT) célozta.  
2
  Az Európai Parlament és a Tanács (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai 

Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról Forrás: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/mkkr/ep_tanacs_ajanlas_2008.pdf 
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létrehozása, amely a tanulási eredmény
3
 alapú sztenderd leírások révén 

értelmezhetőbbé teszi a nemzeti képesítések tartalmát, és a szintekre sorolással 

összevethetővé teszi azokat az európai munkaerőpiacon. A keretrendszer – 

meghatározott kritériumok szerint – az elért tanulási eredményeknek megfelelő 

szintekre sorolja be a képesítéseket. Ez lehetővé teszi az egyes oktatási és képzési 

alrendszerek összehangolását, az egymásra épülések átláthatóbbá tételét. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tagországokban kialakított nemzeti képesítési 

keretrendszerek szintjeit megfeleltetik  az európai 8 szintű meta-keretrendszer  

(EKKR, az angol megfelelő EQF) szintjeinek, aminek révén a nemzeti rendszerbe 

besorolt konkrét képesítésekről megállapítható, hogy az európai keretrendszer melyik 

szintjén megfogalmazott tudás és kompetencia szintnek felelnek meg. Ez fontos 

információt nyújthat egy másik ország képzést folytató vagy munkaerő-piaci 

szereplői számára. A keretrendszer kialakításának hatása azonban ennél jóval 

kiterjedtebb. Hozzájárulhat például az adott ország oktatási és képzési rendszerének 

átláthatóbbá tételéhez, illetve a rendszer alapelvét alkotó tanulási eredmény alapú 

szemlélet alkalmazásának szélesebb körűvé válásához. Bár a TÁMOP 4.1.3 projekt 

keretében a feladat a felsőoktatási szektorra (a felsőoktatásban megszerezhető 

képesítések szintjeinek kidolgozására) vonatkozott, a keretrendszer alapfunkciójából 

adódóan a megvalósításhoz szükség volt a keretrendszer egészének átgondolására és 

felvázolásra. 

Validációs eljárás a felsőoktatásban 

A validáció olyan szabályozott eljárás, amely a formális képzés keretein kívül 

megszerzett tanulási eredmények (kompetenciák) elismerésére, azaz 

érvényesíttetésére ad lehetőséget egy képesítés megszerzése felé vezető úton. Sok 

országban igen sokféle módon alkalmazzák fontos társadalompolitikai célok elérése 

érdekében. Az eljárás a felsőoktatásra vonatkoztatva a képzést megelőzően – például 

munkatapasztalatok révén – megszerzett tanulási eredmények beszámítása (például 

kreditálása) révén módot ad a képzésbe történő belépés megkönnyítésére, illetve az 

előrehaladás során a felesleges ismétlések kiküszöbölésére, ennek révén a tanulási 

                                                 

3 Definíciója: tudás, készségek és kompetencia szempontjából meghatározott megállapítások arra 

vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, mit ért meg, és  mit képes 

elvégezni 
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útvonal egyénre szabottabbá tételére. A validáció alapvetően a mára rendkívül 

szerteágazóvá vált képzési útvonalak átjárhatóságának növelésére szolgáló eszköz. 

Alkalmazásának előfeltétele a tanulási eredmény alapú megközelítés, illetve annak a 

szemléletnek az elfogadása, hogy érvényes tudást bármely tanulási környezetben 

lehet szerezni. Az eljárás alapvető lépesei: az előzetesen megszerzett tudás 

azonosítása és dokumentálása, értékelése (azaz a sztenderd módon megfogalmazott 

képzési követelményekkel való összevetése, validálása), és az értékelés alapján a 

konkrét elismerési forma alkalmazása (felmentés, beszámítás, kreditálás, vagy akár 

képesítés odaítélése). 

3 A fejlesztés első szakaszának eredményei 

A projekt első szakasza 2009 nyarától 2011 tavaszáig tartott.  A képesítési 

keretrendszert és a validációt érintő fejlesztő munka két, úgynevezett pillér köré 

szerveződött. Az egyik pillér keretében a keretrendszer kidolgozása, a másikban a 

felsőoktatási validációs eljárásra vonatkozó ajánlás kidolgozása folyt. A két témát 

érintő munka azonos projektmenedzsment alatt, párhuzamosan zajlott (bár a 

keretrendszer kidolgozása a futamidő végénél néhány hónappal korábban lezárult). A 

két téma szakmai programjai elkülönülte, a két fejlesztő team munkájában résztvevő 

szakemberek között  azonban volt bizonyos mértékű átfedés. 

A keretrendszer kidolgozásának megalapozásához elemző tanulmányok 

készültek (ezek hozzáférhetők a világhálón: http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-

kepesitesi-keretrendszer ), szakértői viták folytak, illetve olyan szakmai konferenciák 

szerveződtek, amelyek szélesebb szakmai közönség elé tárták, és vitára bocsátották a 

kidolgozott javaslatokat. (A weboldal bemutatja a konferenciákon elhangzott 

prezentációkat is.) Sor került az keretrendszer modelljének és az általános kimeneti 

leírásoknak a kidolgozására. Emellett javaslatok fogalmazódtak meg a keretrendszer 

implementálására, bevezetésének feltételeire, lépéseire.  

A validáció témakörében a fejlesztőmunkába hozzávetőleg negyven 

felsőoktatási szakember kapcsolódott be. A közös munka gerincét a rendszeresen 

szervezett szakértői viták (work-shopok) alkották. Lezajlott egy szerény léptékű 

empirikus helyzetfelmérés, amely a képzőintézménye tényleges validációs 

gyakorlatának feltérképezésére irányult. Elemző tanulmányok készültek a validáció 

nemzetközi gyakorlatáról, és sor került pár szakértő részvételével két rövid 
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tanulmányútjára a finn és az ír rendszer megismerése céljából. Végül a szakértők 

megfogalmaztak egy részletes ajánlást a hazai felsőoktatási intézményekben 

alkalmazható validációs eljárásra  vonatkozóan, amelyet a záró konferencián és több 

hazai felsőoktatási intézményben is bemutattak. 

Mindkét témában készült szakmai összefoglaló kötet, amely 500-500 

példányban  került kinyomtatásra és terjesztésre. Az egyik a Temesi József  által 

szerkesztett "Az Országos képesítési keretrendszer kialakítása Magyarországon 

Nemzetközi háttér, elvi megfontolások, megvalósítási javaslatok" című szakértői 

összefoglaló anyag. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011. Az elvégzett 

fejlesztőmunkát és a felsőoktatásban alkalmazható validációs eljárásra vonatkozó 

mutatja be a másik kötet: Derényi András–Tót Éva: "Validáció – a hozott tudás 

elismerése a felsőoktatásban" Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011. A 

kötetek elektronikus formában is elérhetőek. A keretrendszer fejlesztését összefoglaló 

anyag itt: http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer   

A felsőoktatásban alkalmazható validációs eljárási modellre vonatkozó ajánlás itt:  

http://tamop413.ofi.hu/fejlesztes-eredmenyei . 

A projekt első szakaszának végére elkészült egy olyan projekt-weblap, amely 

a téma iránt érdeklődők számára elérhetővé tette lényegében az összes, a 

fejlesztőmunka során elért eredményt. A validáció témakörét illetően a honlap 

jelenleg is a legteljesebb magyar nyelvű információs forrás. A projektre vonatkozó 

információkon (tanulmányok, konferenciák) túl a web-oldal tartalmaz egy tudástárat, 

amelyben fogalom értelmező szószedet, illetve a nemzetközi anyagokból készült 

magyar nyelvű válogatás olvasható. A web-oldal címe: http://tamop413.ofi.hu 
4
 . 

4 Validáció – nemzetközi trendek 

Európában – bár a validációs megoldások ismertek voltak, sőt néhány 

országban már évtizedekkel korábban is használatba vették ezt az eszközt – valódi 

mérföldkövet, és a jelenleg folyó fejlesztések szempontjából viszonyítási pontot a 

2004-es év jelent. Ekkor tették közzé a validálásra vonatkozó úgynevezett közös 

                                                 

4
 Technikai korlátok miatt a két téma közül a keretrendszer (akkori megnevezése szerint OKKR) a 

validációs témájú oldal egyik menüpontjaként érhető el. 
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európai alapelveket.
5
 Ezután pár évvel, 2009-ben jelent meg az ezeknek az 

alapelveknek a megvalósítását támogatni kívánó gyakorlati útmutató
6
, amelyet a 

témával foglalkozó szakemberek készítettek (konzultálva az egyes országok 

küldötteiből álló, rendszeresen tanácskozó nemzetközi szakmai hálózattal).  Ezzel 

párhuzamosan 2004 óta készülnek a főként uniós országokra (és néhány csatlakozóra) 

kiterjedő "leltárak", olyan, ma már 32 országot átfogó referencia anyagok
7
 

(úgynevezett ország-jelentések és tematikus elemzések), amelyek képet adnak arról, 

hol tart a validációs megoldások fejlesztése Európában. Magyarországról 2005-ben 

külföldi szakember készített jelentést, a 2010-ben megjelent, és a jelenleg frissítés 

alatt álló 2014-es magyar ország-jelentés már a hazai tapasztalatokon alapul, és 

magyar szerző készíti (amit a feladattal megbízott szervezet szigorú 

minőségbiztosítási eljárásai keretében több hazai szakember véleményez). 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a formális képzésen kívül megszerzett 

tanulási eredmények elismerésének bizonyos alapelveit már tartalmazta az Európai 

Bizottság 2001-es, az egész életen át tartó tanulásról szóló dokumentuma, amely a 

definícióban a legszélesebben értelmezte a tanulást:  "...az élet során végzett minden 

olyan tanulási tevékenység, amelynek célja az ismeretek, készségek és jártasságok 

fejlesztése személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból." 

A validációs megközelítés érvényesítésének szellemében hozták létre 2004-ben az 

Europass keretet, amely eszköz révén az állampolgárok be tudják mutatni megszerzett 

kompetenciáikat (függetlenül attól, hol szerezték azokat). Az Europass azonban 

alapvetően az úgynevezett deklaratív megközelítésen (önbevalláson, önértékelésen) 

alapul. A leginkább elterjedt Europass CV-ben az érintett személy maga jelöli meg, 

milyen kompetenciákkal rendelkezik, és azok szintjét maga minősíti.. 

Az elismerés témája integrálódott a Bologna folyamatba is, az annak 

előrehaladásáról szóló jelentéseknek része volt a validáció alkalmazását érintő 

helyzetkép megrajzolása. 

                                                 

5
 Common European Principles for the identification and validation of non-formal and informal 

learning. http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/validation-of-non-formal-and-

informal-learning/european-inventory-principles.aspx 
6
 European Guidelines for validation of non-formal and informal learning. European Commission & 

Cedefop, 2009. 

7 European Inventory on the validation of non-formal and informal learning 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/18212.aspx  A korábbi referencia anyagok, a 2004, 

2005 és 2007 évi leírások is elérhetők a világhálón: http://www.uk.ecorys.com/europeaninventory/ 
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A validáció funkcióinak érvényesülése 

Az európai felsőoktatási térségen belül a validációnak két kiemelt célját 

azonosítják. Az egyik, hogy az elismerési eljárás lehetővé teszi, hogy a felsőoktatásba 

"alternatív" útvonalon is be lehessen jutni.  Ez azonban szorosan összefügg azzal, 

hogy létezik-e az adott országban olyan politika, amely egyes társadalmi 

csoportoknak a felsőoktatásba történő bejutását kívánja ösztönözni, könnyebbé tenni. 

Az elismerési eljáráson alapuló bejutás a felsőoktatásba  sokféle módon, eltérő                                                               

eszközökkel valósulhat meg. Létezik olyan megoldás, amely szerint a jelöltnek a 

jelentkezéskor bizonyítékokat kell benyújtania korábban megszerzett tudásáról. Ez 

történhet a jelentkezési dokumentumokban, vagy személyes meghallgatás 

formájában. Más esetekben a "nem hagyományos hallgatóknak" tesztet kell 

megoldaniuk vagy vizsgázniuk kell annak bizonyítására, hogy ha nem is 

rendelkeznek a belépéshez általánosan előírt előzetes végzettséggel, de rendelkeznek 

a felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal. Sok esetben az 

előzetes tudásuk alapján felvételüket kérők meg kell feleljenek bizonyos 

elvárásoknak (bizonyos életkorúaknak kell lenniük, vagy meghatározott idejű korábbi 

gyakorlati szakmai tapasztalatot kell igazoljanak). Egyes országokban emellett 

felkészítő programokat is szerveznek felsőoktatásba jelentkező, de a kötelezően elvárt 

előképzettséggel nem rendelkező, számára. 

A magyar felsőoktatás történetében – sőt a régió egészében – két hulláma is 

lezajlott egy olyan kísérletnek, amely az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 

előtt megnyitotta a felsőoktatást. A szakérettségi rendszerrel gyorsított felkészítéssel, 

"származás" alapján kerültek be néhány ezren meghatározott képzési területekre. 

(Majtényi, 2004) A szakérettségi története – a részletek tényleges ismeretének hiánya 

ellenére is – rendkívül negatív emlékeket hagyott a hazai felsőoktatás szereplőiben 

(olyanok is elutasítóan nyilatkoznak róla, akik nem rendelkeznek személyes 

tapasztalatokkal). Ez a "kollektív negatív emlék" is oka annak, hogy a felsőoktatás 

mai szereplőinek jelentős részében nem is titkolt ellenérzés van a  kapuk szélesre 

tárásával kapcsolatban. Elég általánosnak mondható, hogy az érettségivel rendelkező 

diákok jelentős része esetében is az előzetes felkészültség hiányát nevezik meg a 

képzés egyik alapvető problémájaként. 

Az Európai Felsőoktatási Térséghez tartozó országokat két csoportba 

sorolhatjuk.  
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Az egyik csoportba azok az országok sorolhatók, amelyekben a felsőoktatásba 

kizárólag a felső középiskolai végzettséggel (lényegében érettségivel)  lehet bejutni. 

(Az 1.sz. ábrán a barna szín ezeket az országokat jelöli). Ezek között az országok 

között is akad azonban néhány olyan, mint például Csehország, Szlovénia és 

Törökország, ahol rendkívüli esetekben kiemelkedően tehetségesnek ítélt személyek 

érettségi nélkül is felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba. Ez a gyakorlat csak néhány 

képzési területen jellemző. Ilyen terület például a művészeti képzés Csehországban és 

Szlovéniában. Ez a megoldás tehát semmiképpen nem tekinthető rendszerszintű 

megközelítésnek, inkább ritka kivételnek. Ez az oka, hogy ezek az országok nem 

sorolhatók azok közé, ahol alternatív bejutási útvonalat működtetnek. Vannak olyan 

országok is (Csehország és Ukrajna), ahol érettségi nélkül is be leeht jutni a 

felsőoktatásba, diplomát azonban az érintettek csak akkor kaphatnak, ha befejezik a 

középiskolai képzést is. Cipruson elvárás a felső középfokú iskolai végzettség (a mi 

fogalmaink szerinti érettségi), de egy bizonyos számú, 30 év feletti hallgató felvételt 

nyerhet állami felsőoktatási intézményekbe bizonyos megkötésekkel (például 

alacsonyabb felvételi pontszámmal).  

1. sz. ábra  Hagyományos és alternatív bejutás a felsőoktatásba 

 

 Forrás: Recognition of prior non-formal and infomal learning in Higher Education –  

  Eurydice overview. European Comission 2012. 4. oldal.  

  Színek jelentése: sötétbarna=csak érettségivel lehet bejutni a felsőoktatásba,  

  világosbarna szín: legalább egy alternatív bejutási lehetőség létezik. 
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Az országok másik csoportjára az jellemző, hogy nem a középfokú végzettség 

(szakmai vagy hagyományos érettségi) az egyetlen lehetséges útvonal a 

felsőoktatásba, azaz létezik legalább egy alternatív megoldás. Ezeket az országokat az 

1. sz. ábra világosabb barna színnel jelöli. Az ábra markáns különbséget jelez a 

nyugat-európai és a német nyelvterülettől keletre fekvő országok között. 

Természetesen további tényezők figyelembevétele igen nagy mértékben árnyalja ezt 

az összképet.  

Azokban az országokban, ahol magas a középiskola érettségit megszerzők 

aránya (mint Magyarország esetében), kevésbé van szükség a felsőoktatásba vezető 

alternatív útvonalak kialakítására. Ahol viszont magas a korai iskolaelhagyók aránya, 

vagy jelentős számú népesség felsőoktatási képzése deklarált társadalompolitikai 

törekvés, ott nagyobb az igény az alternatív utak kidolgozására, és ezt néhány 

országban (például Portugália) erőteljesen támogatja a képzéspolitika.  

A validáció másik lehetséges funkciója a tanulmányokban való előrehaladás 

támogatása. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmények lehetőséget adnak arra, 

hogy bizonyos követelmények alól a diák – előzetesen megszerzett tanulási 

eredményei alapján –  felmentést kapjon, illetve krediteket szerezzen. Ehhez 

bizonyítania kell, hogy a képzés adott részét illetően már megszerezte a szükséges 

ismereteket és készségeket. 

Az 2. sz. ábra azt mutatja, hogy a vizsgált 47 felsőoktatási rendszer közül 

(amelyekre vonatkozóan az adatok elérhetőek voltak), 29-ben lehetőség van a 

korábban nem formális vagy informális módon megszerzett tanulási eredmények 

beszámítására. Azaz jóval több országban lehetséges a felsőoktatási tanulmányok 

folyamatába beszámítás, a képesítéshez vezető kreditek megszerzése ezen a módon, 

mint ahány országban a validációt alternatív felvételi útvonalként alkalmaznák. 

Hozzá kell tenni, hogy azokban a rendszerekben, ahol lehetővé teszik a 

kreditszerzést beszámítással, a jogszabályok meg is határozzák azt a mértéket, amit az 

így megszerzett kreditek elérhetnek. A hazai felsőoktatási törvény jelenleg 75%-ban 

maximálja a kreditátvitellel illetve munkatapasztalat beszámítással együttesen 

megszerezhető kreditek hányadát. 
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2. sz. ábra Az előzetesen megszerzett tanulási eredmények beszámításának 

alkalmazása a felsőoktatásban 

 

 

 Forrás: Recognition of prior non-formal and Infomal learning in Higher Education – Eurydice 

 overview. European Comission, 2012. 5. oldal. 

 Jelmagyarázat: Az ábrán a világos színnel jelölt országokban a felsőoktatási rendszerben 

 lehetőség van az előzetesen megszerzett tanulási erdmények beszámítására (kreditálására). A 

 sötét színnel jelzett országokban ezt nem teszik lehetővé a szabályok. 

 

A validáció potenciálisan harmadik funkciója lehetne a teljes képesítés 

megszerzése, ez azonban inkább kivételes megoldásnak számít a felsőoktatásban (e 

téren a legkidolgozottabb rendszerrel Franciaország rendelkezik). 

 

A 3. számú ábra az európai térség országainak validációval kapcsolatos 

fejlesztési gyakorlatát jellemzi. A Bologna folyamat értékelésének keretében 

kidolgozott mutatók az előzetes tudás elismerésének előrehaladását monitorozzák. Az 

ábra aszerint csoportosítja az érintett országokat, hogy érvényben van-e nemzeti 

szintű szabályozás, illetve kidolgoztak-e már útmutatókat és a témára vonatkozó 

politikai célokat, és amennyiben igen, akkor azok a gyakorlatban milyen mértékben 

valósulnak meg. Ezen belül is megkülönbözteti, hogy a két lehetséges alkalmazás 

közül (alternatív bejutási útvonal a felsőoktatásba, kreditszerzés előzetesen 

megszerzett tanulási eredmények alapján) csak az egyik vagy csak a másik 

megvalósítása jellemző.  



 11 

3. sz. ábra  A felsőoktatási validációs megoldások fejlesztésének üteme 

 

 Forrás: Recognition of prior non-formal and Infomal learning in Higher Education – Eurydice 

 overview. European Comission 2012. 6. oldal. 

Az ábrán szereplő színek magyarázata 

Sötétzöld: Léteznek nemzeti szinten kidolgozott eljárások, útmutatók vagy politika az 

előzetes tudás értékelésére és elismerésére vonatkozóan mind a felsőoktatásba történő alternatív 

bejutásra mind egy adott képesítés megszerzéséhez szükséges kreditek megszerezhetőségére mind 

pedig bizonyos követelmények alóli felmentésre vonatkozóan, és ezek az eljárások bizonyíthatóan 

alkalmazásra is kerülnek a gyakorlatban. 

Világosabb zöld:  

Az első kategóriához hasonlóan léteznek a kidolgozott eljárások és megoldások, amelyeket 

azonban a gyakorlatban nem alkalmaznak széles körben. VAGY a két lehetőség (bejutás, 

kreditszerzés) közül az egyik lehetőség létezik, és azt a gyakorlatban alkalmazzák. 

Sárga: Léteznek nemzeti szinten kidolgozott eljárások, útmutatók, illetve politika vagy a 

belépés megkönnyítésére vagy pedig a kreditszerzésre vonatkozóan de ezeket nem alkalmazzák igazán 

a gyakorlatban VAGY nincsenek ilyen eljárások, útmutatók és politika, de az előzetes tudás elismerése 

működik néhány felsőoktatási intézményben és képzési programban. 

Narancsszínű: Az előzetes tudás elismerésének megvalósítása kísérleti szakaszban van néhány 

felsőoktatási intézményben VAGY megkezdődött a munka az eljárások, útmutatók vagy politika 

kidolgozása érdekében. 

Piros: Nincsenek eljárások az előzetes tudás elismerésére sem nemzeti, sem intézményi vagy 

program szinten. 

Ez az ábra is jól azonosítható ország-csoportokat mutat. Európa északi és 

nyugati részén egyértelmű politikai célok fogalmazódnak meg, mindkét validációs 

funkció működik, és az útmutatókban foglalt megoldásokat a gyakorlatban is 

alkalmazzák. A 47 vizsgált ország közül 13 tartozik az "élmezőnybe", az öt 

"fejlettségi" csoport közül az elsőbe (sötétzölddel jelölve). Ezekben az országokban 

létezik nemzeti szintű szabályozás, és kiterjedt elismerési gyakorlat a felsőoktatásban. 
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Hét (világoszölddel jelölt) országban kevésbé tekinthető általánosan elterjed 

gyakorlatnak a felsőoktatásban, vagy ha széles körben gyakorlat, akkor a két funkció 

közül csak az egyiket alkalmazzák (vagy a bejutás megkönnyítésére, vagy 

kreditszerzésre). A harmadik, sárgával jelölt csoportba azok a felsőoktatási 

rendszerek tartoznak, amelyekben vagy egyik vagy másik funkció létezik, vagy ha a 

gyakorlatban az intézmények alkalmazzák is az eljárást, nincs mögötte központilag 

kidolgozott szabályozás illetve politikai célmegfogalmazás. Magyarország a negyedik 

(az ábrán narancs színnel jelölt) négy ország által alkotott csoportban szerepel, azok 

között az országok között, ahol nem létezik rendszerszerűen működő validáció, de 

már vannak fejlesztési programok, és kísérletek. A pirossal jelölt ötödik csoportba 

sorolt országokban egyelőre semmiféle validációs gyakorlat vagy annak fejlesztésére 

irányuló program nem működik. 

Eltérés van a tekintetben is, hogy a törvényi szabályozás explicit módon 

kötelezi-e a felsőoktatási intézményeket a validációs eljárás alkalmazására (mint 

például Franciaországban, Svédországban, Finnországban, Észtországban), vagy a 

jogszabály(ok) megengedőek az eljárás alkalmazásával kapcsolatosan (azaz 

lehetséges az intézményi szintű alkalmazás, de nem általánosan szabályozott és 

kötelező). Magyarország ez utóbbi csoportba tartozik. 

Az utóbbi években számos nemzetközi összehasonlító elemzés készült a 

validáció alkalmazásáról az egyes európai országokban, vagy csak szűkebben a 

felsőoktatási szektorban. Ezek az összehasonlító elemzések azokat a tényezőket 

vették számításba, amelyekről információ állt rendelkezésre (van-e törvényi 

szabályozás a validációra vonatkozóan, létezik-e nemzeti vagy szektorális politika, a 

két fő funkció közül, a bejutás támogatása vagy a kreditszerzés érvényesül, a 

felsőoktatási intézmények mekkora hányadában alkalmazzák az eljárást).  

E kritériumok mellett azonban az országok nagy hányadában nem állnak 

rendelkezésre megbízható adatok arról, hogy évente hányan vették illetve vették 

igénybe az eljárást. Az adatgyűjtést az is nagy mértékben nehezíti, hogy az 

alapfogalmak használatában is vannak eltérések, ezért az egyes országok saját 

rendszerük leírásakor nem feltétlenül ugyanazt a koncepciót és fogalomrendszert 

alkalmazzák. Nem egy nemzeti rendszerleírás alapos olvasásakor kiderül, hogy a 

kredit-átviteli rendszer, azaz a formális képzésből egy másik formális képzésbe átvitt, 

és érvényesített kreditek és a validáció, azaz a formális képzésen kívül megszerzett 

tanulási eredmények érvényesítésének fogalma összemosódik.  
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Ugyancsak feltáratlan terület az eljárások minőségbiztosításának kérdése (és 

még inkább az, hogy vajon az intézmények egészének értékelésekor milyen súllyal 

esik latba a validációs eljárás megléte, és minőségbiztosított működése). Szakmai 

szempontból a hozott tudások, a másutt megszerzett tanulási eredmények megbízható 

értékelése az eljárás alkalmazásának kulcskérdése, ám erről is igen kevés ismeret áll 

rendelkezésre. 

A 2009-ben Louvain-la-Neuve-ben (Belgium) tartott miniszteri találkozón 

született nyilatkozat az előzetes tudás elismerését fejlesztendő területként azonosította 

a Bologna folyamaton belül. Ennek nyomán 2010 elején egy olyan szeminárium 

szerveződött, amely megalapozta az „Előzetes tudás elismerése a felsőoktatásban” 

elnevezésű európai hálózat létrehozását. Ennek elnevezése BFUG  (Bologna Follow-

up Group) RPL Networking Group.8 A hálózatnak az interneten nyomon követhető 

tevékenysége a tapasztaltmegosztásra, esettanulmányok készítésére és közzétételére 

irányul. 

Az uniós vonatkozású ösztönző kezdeményezések legújabb fejleménye, hogy 

2012 decemberében az Európai Unió Tanácsa ajánlásokat
9
 fogadott el a nem formális 

és informális tanulás validálásáról. Az ajánlások értelmében 2018-ig minden uniós 

tagországnak létre kellene hoznia nemzeti szinten szabályozott és működőképes 

validációs rendszerét. 

5 A képesítési keretrendszerek fejlesztése – nemzetközi kitekintés 

Egy évtizeddel ezelőtt Európában három ország fejlesztett képesítési 

keretrendszert, mára 36  ország  kötelezte el magát nemzeti keretrendszer kidolgozása 

mellett, és 2013 végére többségük döntést hozott annak alapszerkezetét illetően.  A 

fejlesztés nem csak Európában dinamikus. 2013-ban a különféle nemzetközi 

szervezetek (Cedefop, ETF, Unesco) áttekintései szerint világszerte 142 olyan ország 

van, amely rendelkezik kész keretrendszerrel, vagy éppen annak fejlesztésén 

dolgozik. A fejlesztés azonosítható stádiumai közül az első, amikor megszületik a 

döntés, megfogalmazódnak a fejlesztés céljai és létrejön az adott ország számára 

                                                 

8
 http://www.ehea.info/work-group-details.aspx?wkgroupId=17 

9 Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal 

learning (2012/C 398/01), magyarul: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0485:FIN:HU:PDF 
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elfogadható alapstruktúra. A már említett országok döntő többsége (28) az Európai 

Képesítési Keretrendszerhez (EQF) illeszkedő 8 szintes keretrendszert alakított ki (a 

többi ország 5,7,9,10 illetve 12 szintet tartalmazó szerkezet mellett döntött. 

Ugyancsak meglehetősen széleskörű az egyetértés, hogy a keretrendszerek átfogó, az 

adott ország valamennyi képesítésének besorolására alkalmas konstrukciók legyenek, 

csupán hat ország döntött a részleges érvényesség mellett. Ez idáig 25 országban 

történt meg a keretrendszer hivatalos elfogadása, a fejlesztés céljainak és az 

alapszerkezetnek valamilyen jogszabályba (törvény, törvénymódosítás, rendelet) 

foglalása, ami az elkötelezettség formális megerősítése. A formális keretekbe 

foglalást követően az országok nekikezdtek a megvalósításnak, az egyes szereplők 

(társadalmi partnerek) szerepkörének definiálásához, az egyes képesítések 

besorolására vonatkozó szabályok rögzítésébe. Egy értékelő elemzés szerint az 

országok közül ebben a fejlesztési szakaszban tart a flamand nyelvű Belgium,  

Németország, Izland, Luxemburg, Norvégia és Portugália. Azokban az országokban, 

ahol a fejlesztés még előbbre jár (Dánia, Írország, az Egyesült Királyság, 

Franciaország, Hollandia és Málta) a képesítési keretrendszer az ország képesítési 

rendszerének szerves részévé vált. Dániában például 2009-ben alakították ki a nyolc 

szintű nemzeti keretrendszert, 2011-ben történt meg annak úgynevezett 

megfeleltetése (azaz a nemzeti szintleírások megfeleltetése az EQF-el). 2013-ra 

megtörtént a széles körben való megismertetése is, egy külső értékelő vizsgálat 

szerint a megkérdezettek 70%-a nyilatkozott úgy, hogy jól ismeri a rendszert. 2013-

tól Dániában már úgy adnak ki szakképesítéseket, hogy azok egyértelmű hivatkozást 

tartalmaznak az európai szintekre. Sőt a keretrendszernek a képesítési rendszer 

egészét érintő "reform" hatása jegyében, már az új képesítések kialakítása is a 

keretrendszerhez mint referenciához illeszkedően történik. 

Szakértők körében  elfogadott álláspont, hogy a keretrendszer fejlesztése 

valójában véget nem érő folyamat, a fejlesztésnek szüntelenül reagálnia kell a 

munkaerőpiac változásaiból, illetve a képesítések korszerűsítéséből adódó 

kihívásokra. Azok az országok, amelyek – legalábbis az európai térségben –

legelsőként kezdték el fejleszteni és alkalmazni a képesítési keretrendszert, mint 

például az Egyesült Királyság, már az akkor készült keretrendszereik 

újragondolásánál, és újratervezésénél tartanak. (Bjornavold, 2014) 

A képesítési keretrendszer és a validáció kapcsolatának, kapcsolódásának 

kérdése kiemelt figyelmet kapott az utóbbi két-három év szakmai 
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kommunikációjában. Mindkét eszköz alapvetően a tanulási eredmény alapú 

megközelítésen alapszik, sőt annak alkalmazása mindkét eszköz működése 

szempontjából döntő jelentőségű. Az egyik gyakran felvetődő kérdés, hogy a nem 

formális képzési programokat hogyan sorolják be a keretrendszerbe. 

Magyarországon, és sok más országban, egyelőre az iskolarendszerű képzés 

keretében kiadott képesítések besorolása van napirenden, a piaci, vállalati nem 

formális képzési programok besorolását egy következő fejlesztési fázisra halasztották.  

Abban a kérdésben is többféle válasz lehetséges, hogy az informális tanulási 

környezetben megszerzett tanulási eredmények elismeréséhez a formális képzésben 

használt követelmények jelentik-e a referenciát, vagy – van erre is nemzetközi példa 

– speciális, a validációra vonatkozó referenciák kidolgozására kerül sor.  

Magyarországon még kevéssé tekinthető elterjedtnek a tanulási eredmények 

alkalmazása a felsőoktatásban. A bemenetalapú vagy folyamatszabályozáson alapuló 

képzési gyakorlattal és programtervezéssel szemben a kimenet-orientált megközelítés 

megértése, elsajátítása és rutinszerű alkalmazásához még sok évre lenne szükség. Ez 

különösen  megnehezíti a nemzetközi mezőnnyel való együtt haladást, és mindig 

magában rejti a sürgetett fejlesztés veszélyét.  

6 Két projektszakasz között 

A fejlesztési projekt első szakasza 2011 márciusában véget ért.  A projekt 

második szakaszának indulásáig eltelt időben többféle tevékenység folyt. 

A résztvevő szakértők egy része publikációk formájában foglalta össze a 

fejlesztés tanulságait illetve eredményeit. A Függelékben felsoroltuk ezeket az 

írásokat a megjelenés időpontjával. A jelzett időszakban több  olyan konferencia is 

szerveződött, amelyeken előadások hangzottak el a két fejlesztési témában. 

Intézményi kísérleteknek nevezhető az a két hazai felsőoktatási 

intézményben zajló fejlesztés, amelyről tudomásunk van. Mindkettőben jelen volt a 

projekt hatása, és mindkettő a hallgatók konkrét igényeire adott válaszként 

formálódott. Az egyik még a projekt első szakaszában indult, illetve a helyi 

próbálkozás éppen a projekt  kínálta háttértámogatással formálódott modellé. A 

Dunaújvárosi Főiskola az akkor érvényben lévő jogszabálynak megfelelően 30 kredit 

értékig lehetőséget teremtett a munkatapasztalatok elismerésére. Ennek érdekében 
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dolgozták ki az intézményi eljárás részleteit (a tanulmányi osztály vezetőjének és 

munkatársainak aktív közreműködésével). Lényegében a TO szolgáltatta a validációs 

tanácsadást. A beszámítás kérelmező diákoknak segítséget nyújtanak abban, hogy 

azonosítsák és megfogalmazzák a beszámítandó (hozott) tudást. A validációs eljárás 

az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) részévé vált. A 

munkatapasztalat beszámítása esetén a portfólió módszert alkalmazzák. Az egyes 

szakterületek (validációs, értékelő) bizottságot alakítanak, a bizottság hallgatja meg a 

jelentkezőt, aki meghatározott terjedelmű prezentációban mutatja be hozott tudását.
10

 

A Debreceni Egyetem Debreceni Egyetem Hajdúböszörményben működő 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán létrejött megoldás kidolgozásában 

szerepe volt a fejlesztési alprojekt első szakasza disszeminációs tevékenységének. A  

kísérlet elindulásában emellett a külföldi (pl. észt) gyakorlat személyes megismerése 

is szerepet kapott. Ezek elemzésére és tanulságaira alapozva egy olyan – egyelőre 

kísérletnek nevezett – megoldás jött létre,
11

 amelynek középpontjában a tanácsadás 

áll. A levelező tagozatos hallgatók munkatapasztalatainak beszámítása többlépcsős 

folyamatban történik (1: általános tájékoztató, 2: csoportos konzultáció, 3: egyéni 

tanácsadás). Az eljárás része egy értékelési portfólió elkészítése. A tanácsadó 

előzetes értékelést végez, ami egyfajta előszűrés, hogy valóban az esélyesek adják 

be a kérelmet (mivel a validációs kérelmet benyújtóknak eljárási díjat kell fizetniük).  

A hallgatóknak egy szakmai bizottság előtt kell bemutatniuk az általuk már elért 

tanulási eredményeket. 

Mindkét intézményben a fejlesztés koordinátora más intézményekkel is 

megosztja a tapasztalatait (a Dunaújvárosban szerzett tapasztalatokat Pécsett is 

megismerhették, a validációs rendszer kialakítását tervező Eszterházy Károly 

Főiskola illetékese megkereste a debreceni eljárás kidolgozóját). Ilyen módon a 

kísérletek hasznosulása, terjesztése is folyik. 

 

 

                                                 

10
 A DUF-on a fejlesztés koordinátora Farkas Beáta (TO vezető) volt. 

11
 A debreceni kísérlet kezdeményezője és vezetője Dr. Móré Mariann. 



 17 

7 A jogszabályi környezet  

 

A képesítési keretrendszer fejlesztését két jogszabály alapozza meg. A 

kormány 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozata az európai alapelvekkel összhangban 

álló Országos Képesítési Keretrendszer  létrehozásáról és 2013-al történő 

bevezetéséről
12

 rendelkezik, és egy tárcaközi (koordinációs jellegű) szakmai 

munkacsoport alakítását írja elő. A rendelet mellékleteként jelent meg az első 

fejlesztési szakaszban kidolgozott, bár széles körű vitán még át nem esett MKKR első 

leírása. 

A Kormány 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozata a fenti jogszabály 

módosításáról és a  Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó 

feladatokról
13

 szólva rögzíti az új elnevezést (OKKR helyett MKKR). Előírja az 

érintett tárcáknak, hogy készítsenek javaslatot a kormány számára a magyar 

képesítések besorolásáról, valamint készítsék el az MKKR-nek az Európai Képesítési 

Keretrendszer szintjeivel történő megfeleltetésére vonatkozó javaslatot. 

A felsőoktatás szabályozása – a törvény 2007-es módosításával, a kreditátvitel 

keretében – lehetővé tette a munkatapasztalatok maximum 30 kredittel történő 

beszámítását. A 2011. évi CCIV. sz. felsőoktatási törvény tovább szélesítette ezt a 

lehetőséget, amikor kimondta, hogy „a kreditátviteli bizottság az előzetesen 

megszerzett tudást, munkatapasztalatot tanulmányi követelmény teljesítéseként 

elismerheti”, azzal a megkötéssel, hogy „[a hallgató] a végbizonyítvány 

(abszolutórium) megszerzéséhez … más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen 

megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén … a képzés kreditértékének 

harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.” (Ftv. 49. §. (6), (7) bek.)  

A szabályozás "egy halmazként" kezeli a korábban formális képzésben 

megszerzett (azaz kreditátvitel keretében szerzett), illetve a formális képzésen kívül 

elért tanulási eredmények kreditáltatása révén szerzett krediteket, ezek együttesen 

nem haladhatják meg a képzés teljes kreditértékének 66,65%-át. Ezzel a jogszabály 

kizárja, hogy validációs eljárás keretében lehessen megszerezni egy felsőoktatási 

                                                 

12
 http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=135638.575387 

13
 http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/mkkr/1229_2012_kormanyhatarozat.pdf 
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képesítést. (A fejlesztőmunkában résztvevő szakértők azt az álláspontot alakították ki, 

hogy hazai körülmények között ez szakmailag nem is indokolható.) 

Nincs jól átlátható kapcsolat a fejlesztés és a szabályozás között, illetve a jogi 

szabályozáshoz nem kapcsolódik az egyes szabályoknak a célokra vonatkozó explicit 

magyarázata. 

8 A hazai fejlesztés második szakasza 2012-től   

A második projekt-szakasz hivatalos kezdete 2012 tavaszára esik, bár az 

előkészítő szakmai megbeszélések már 2012 márciusában megkezdődtek. 2012 

tavaszán előkészítő szakmai programok szerveződtek (véglegesítésre került a 

fejlesztés részletes munkaterve), majd az elhúzódott előkészületeket követően 2012 

nyarán hivatalosan is elindult a fejlesztést szolgáló projekt második üteme. 

A második ütem célkitűzése a szakterületi szint kidolgozása volt. Ilyen szint a 

nemzetközi gyakorlatban nem igazán ismert, kivételképp jelenik meg, ilyen 

értelemben a fejlesztőmunka minták és előzmények nélkülinek tekinthető. Ez a 

megközelítés azt a célt szolgálta, hogy a későbbi konkrét képesítés szintű leírásokat 

és besorolásokat és öntanúsítást orientálja. Emellett fontos célként fogalmazódott 

meg, hogy a résztvevő 60 fő jártasságot szerezzen a  tanulási eredmények 

megfogalmazásában, a képesítési keretrendszer mint eszköz alkalmazásában. A másik 

fejlesztési téma a validáció volt. Azzal a céllal került vitára egy rövid szakmai 

háttéranyag, illetve a bemutatott hazai és nemzetközi megoldások, hogy a szakértők 

saját intézményükben aktív szereplőivé válhassanak egy intézményi validációs 

megoldás kidolgozásának, amelyben érvényesíthetők a speciális, szakterületi 

jellemzők. (A részletes projektcélokat önálló dokumentumok tartalmazzák.) 

A munkacsoportokban folyó fejlesztőmunkát kiegészítette az úgynevezett 

referencia intézményekben folyó tevékenység. Az öt felsőoktatási intézményben 

(ELTE PPK, ELTE TTK, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, BGF egy-egy 

szakterületén) létrehozott munkacsoportok feladata a fejlesztési eredmények 

tesztelése és a tapasztalatok visszajelzése volt. 

A projekt első szakaszához hasonlóan a fejlesztőmunka zöme itt is work-

shopok keretében szerveződött. Az első szakaszhoz képest azonban jelentős változás 

volt, hogy az egyes szakterületek szereplői öt munkacsoportba szerveződtek (egy 
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munkacsoportban két szakterület képviselői kerültek). 12 alkalommal, egész napos 

work-shop-ok során dolgoztak a képesítési keretrendszer szakterületi szintű 

kidolgozásán, próbabesorolásokat végeztek (részben hogy teszteljék az erre szolgáló 

eszközöket), és áttekintették a validáció szakterületi sajátosságait. Emellett saját 

intézményükben a projekt során összesen három alkalommal tájékoztató 

rendezvényeket, illetve konzultációkat szerveztek, amelyen kollégáiknak bemutatták 

a fejlesztési eredményeket, és igyekeztek az ott elhangzottakat becsatornázni a 

munkacsoportban folyó közös munkába. 

A munkacsoportokban megfeszített munka folyt, az eredetileg tervezetthez 

képest rövidebb idő alatt igen intenzív tanulási folyamaton kellett átmennie 

lényegében minden, a projektben feladatot vállalt szereplőnek. A munkacsoportok 

élén zömmel olyan szakértők álltak, akik a korábbi fejlesztési szakaszban részt vettek, 

ez jelentős mértékben segítette a munkát, egyfajta folytonosságot is teremtve a két 

projekt szakasz között. 

Jelen sorok írásakor (2014 márciusában) a fejlesztés második üteme még nem 

ért véget. Hátra van a kidolgozott javaslatok szélesebb körben történő bemutatása és 

szakmai vitája, a társadalmi partnerekkel történő konzultációk lebonyolítása, szakmai 

összefoglalók és módszertani anyagok elkészítése, lényegében a disszeminációs 

feladatok zöme. 

Összességében elmondható, hogy a fejlesztési projekt első szakaszának 

lezárása óta eltelt három év során bővült a témával foglalkozók köre, kidolgozásra 

került a képesítési keretrendszer szakterületi specifikációja, a validációs eljárás 

szakterületi szintű értelmezése, és folyik az eredmények terjesztése. 

9 Felhasznált irodalom 
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